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PROGRAMA HORTS URBANS ECOLÒGICS 
 

 
DESCRIPCIÓ 
 
DATA D’INICI: Febrer 2011 
DATA D’ADJUDICACIÓ DE LES PARCEL·LES: Juliol 2012 
 
OBJECTIUS:  
- Divulgar el valor de l’agricultura de proximitat i ecològica. 
- Promoure l’educació ambiental i les pràctiques sostenibles. 
- Des de un punt de vista social:  

- Donar oportunitats a col·lectius i a persones amb dificultats econòmiques. 
- Millora de la qualitat de vida amb les relacions intergeneracionals i l’activitat física que  
comporta el conreu d’un hort. 

 
BREU DESCRIPCIÓ:  
La Junta de Govern Local de 31 de maig de 2011, va acordar adjudicar definitivament les 
llicències d’ocupació de les parcel·les d’horts urbans ecològics per un període de 2 anys, 
prorrogable a un anys més. 
 
Els horts urbans ecològics el formen 41 parcel·les de 25 m2, més una zona comunitària que en 
total fan una superfície de 2.706,45 m2. Estant situats a la cruïlla del carrer Dr. Zamenhof i 
l’av. de Rocacrespa, al costat de l’Institut d’Ensenament Secundari Dolors Mallafré. 
 
SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ   
 
Repartiment de les parcel·les: 
 
G1.  10 parcel·les a persones de 60 anys, jubilades o pensionistes. 
G2.   4 parcel·les a persones menors de 65 anys amb una renda mensual per unitat de   
           convivència igual o inferior als barems basats en l’index IRSC de l’any 2010. 
G3.   6 parcel·les a associacions 
G4. 21 parcel·les a persones que no pertanyen als grups 1 i 2. Ciutadans en general. 
 
S’han realitzat dues sessions formatives pràctiques sobre agricultura ecològica als hortolans, els 
dissabtes 21 de juliol i el 20 d’octubre de 2012. 
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S’han convocat dues reunions amb els hortolans al Centre de Recursos i Informació Ambiental 
(CRIA) per tractar els temes diversos pel bon funcionament dels horts: sistema de reg, creació 
de l’associació d’hortolans, proposta de Reglament de règim intern dels horts urbans municipals 
i taxa d’utilització privativa del horts municipals per cobrir el cost d’aigua i electricitat. 
 

 
INDICADORS - RESULTATS 
 
El canvi a positiu en horts d’un espai abans erm. 
La relació social entre els parcel·listes i les seves famílies. 
L’exercici de les persones pel conreu intensiu ecològic i el profit de recol·lectar els seus fruits. 
   
L’adjudicació dels horts ha deixat a un sèrie de persones en llista d’espera pendent de poder 
assignar-los una parcel·la. 
L’adjudicació dels horts i el boca-orella dels actuals hortolans ha generat un seguit de noves 
peticions que demanden més oferta d’horts municipals ecològics.     
 
ASPECTES A MILLORAR: 
- El tractament dels residus vegetals dels hortolans via compost. 
- La cura dels espais comunitaris pels propis hortolans. 
- La creació d’un coordinador/representant dels 
- Habilitar un caseta per guardar les eines dels hortolans  
- Més disponibilitat de terrenys aptes per ser conreats en règim d’horts urbans ecològics. 

 

 
MÉS INFORMACIÓ 
 
 
http://www.vilanova.cat/html/tema/medi_ambient/horts_urbans_ecologics.html 
 
http://hortsvng.blogspot.com.es/ 
  
 
 

http://www.vilanova.cat/html/tema/medi_ambient/cria/index.html

